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กลุ่มท่ี 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมท่ีใช้เคร่ืองวัดไฟฟ้าหรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสาม
พันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคารควบคุมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือ พลังงานส้ินเปลือง
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ห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไปหรืออาคารควบคุมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงาน
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9. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ทะเบียนเลขท่ี

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ
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(ก) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(ข)

คุณสมบัติ***ช่ือ - นามสกุลล าดับท่ี

พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

เป็นผู้ท่ีสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณ์การท างานในอาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์

เป็นผู้ท่ีสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคาร
ควบคุม

3.

นายเมธาวี ชาบัญ

2.

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

1.

นายวันบรูณ์ ปุญญะศรี

นายยุทธนา จีนสมุทร

ผอส.02583
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ข้ันตอนท่ี 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

รูปท่ี 1-1  ผังโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

นางผกาพร เพ็งศาสตร์
ประธานคณะท างาน

นายอรรณพ สถิรปัญญา
ที่ปรึกษาคณะท างาน

นายวันบูรณ์ ปุญญะศรี
รองประธานคณะท างาน

นายไพโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์
เลขานุการ

นายพิเชษฐ์ สุขคล้าย
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท างานประกอบด้วย
1.ผส.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
2.นายประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์
3.นายธนากรณ์ กันนิกา
4.นายนพดล โอวาทมหาศิลป์
5.นางแสงเดือน พรพนมชัย
6.นางสาวบุญธิดา สุวัชระกุลธร
7.นายคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล
8.นางสาวสมบูรณ์ แซ่ตั้ง
9.นางธนพร สังข์ประเสริฐ
10.นางทิพย์รัตน์ ละอองลักขณา
11.นางสาวสมพร บ ารุงศรี
12.นางสาวณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง
13.นางสาว สุวิมล เวหากิจ
14.นางสาว บังอร กรวิรัตน์
15.ตัวแทนหรือประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1
16.ตัวแทนหรือประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 3
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โครงสร้างภาระหน้าท่ีคณะท างานเพ่ือการจัดการพลังงาน

 รูปท่ี 1-2 ผังโครงสร้างหน้าท่ีรับผิดชอบ

ประธานและรองประธาน
อาจารย์ผกาพร  เพ็งศาสตร์
นายอรรณพ   สถิรปัญญา

เลขานุการและผู้ช่วย
(รวมรวบข้อมูลและประสานงาน)

นายไพโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์
นายพิเชษฐ์ สุขคล้าย

ฝ่ายเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง
นายนพดล โอวาทมหาศิลป์
ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
และ3

ฝ่ายดูแลควบคุม มาตรการ
นายวันบูรณ์ ปุญญะศรี
นางสาวบุญธิดา สุวัชระกุลธร
นางแสงเดือน พรพนมชัย
นายประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์
นายคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล
ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม ที่ปรึกษา

ฝ่ายอบรมและ
กิจกรรม ให้ความรู้

นางสาวบังอร กรวิรัตน์
นางสาวสมบูรณ์ แซ่ต้ัง
นางสาวสุวิมล เวหากิจ

ฝ่ายประเมินผลสถานะภาพ
การจัดการพลังงาน

นางธนพร สังข์ประเสริฐ
นางทิพย์รัตน์ ละอองลักขณา
นางสาวสมพร บ ารุงศรี
นายธนากรณ์ กันนิกา
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1.2  การแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
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รูปท่ี 1-2  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

6



1.3 วิธีการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …4.. แห่ง จ านวนติดประกาศ …5.. แห่ง

เอกสารเผยแพร่       เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. เว็บไซด์

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้
ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

(ก) การติดประชาสัมพันธ์ ตามบอร์ดต่างๆ

 หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน

รูปท่ี 1-3  ภาพการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะท างานฯ วิธีการท่ี 2)

(ข) การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ภายในคณะ
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ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น

ระดับ
คะแนน

นโยบายการอนุรักษ์
พลังงาน

การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนุน
เป็นคร้ังคราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
รายงานโดยตรงต่อคณะ 
กรรมการจัดการพลังงาน ซ่ึง
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย
ต่างๆ

คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานเป็นช่องทางหลัก
ในการด าเนินงาน

แจ้งผลการใช้พลังงานจาก
มิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ 
แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการ
ประหยัด

ให้พนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
และให้มีการประชา 
สัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลัก
ในการพิจารณาการลงทุน

2

ไม่มีการก าหนดนโยบายท่ี
ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
รายงานต่อคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับ
บัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เป็นผู้ด าเนินการ

ท ารายงานติดตามประเมิน ผล 
โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะ 
กรรมการเฉพาะกิจเข้ามา
เก่ียวข้องกับการต้ังงบประ มาณ

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน
รับทราบเป็นคร้ังคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการท่ีมี
ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว

1

ไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีท าไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมี
ขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบจ ากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างวิศวกรกับ
ผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้าน
ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานเพ่ือใช้
กันภายในฝ่ายวิศวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอย่าง
ไม่เป็นทางการเพ่ือส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการท่ี
ลงทุนต่ า

0

ไม่มีนโยบายท่ี ชัดเจน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้
พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและ
บัญชีการใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน

ไม่มีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้
พลังงาน

หมายเหตุ:

    ตารางด้านบนได้

4. สีน้ าเงิน      การประเมินปี พ.ศ. 2561

5. สีแดง      การประเมินปี พ.ศ. 2562

4

มีการจัดองค์กรและเป็น
โครงสร้างส่วนหน่ึงของฝ่าย
บริหารก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไว้ชัดเจน

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น
ปีท่ีด าเนินการประเมิน พ.ศ.2562

ตารางท่ี 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร

มีการประสานงานระหว่าง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
และทีมงานทุก ระดับอย่าง
 สม่ าเสมอ

ก าหนดเป้าหมายท่ีครอบคลุม 
ติดตามผล หาข้อผิดพลาด
ประเมินผล และควบคุมการใช้
งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของ
การประหยัดพลังงาน และ
ผลการด าเนินงานของการ
จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด
 โดยพิจารณาถึงความส าคัญ
ของโครงการ

มีนโยบายการจัด
การพลังงานจากฝ่ายบริหาร
และถือเป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายของบริษัท

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ก็สามารถน ามาใช้แทน

2. ในกรณีท่ีอาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบท่ีสอง ในข้ันตอนน้ีอาคารควบคุมจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการก็ได้ หากด าเนิน

   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเน่ืองทุกๆปี จะท าให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ดีย่ิงข้ึน

1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นประเมินจาก 15 งาน 1 กลุ่มวิชา  ของจ านวนท้ังหมด 15 งาน 1 กลุ่มวิชา   หรือบุคลากรจ านวน

    131 คน จากท้ังหมด 155 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการพลังงานภายในคณะ
1. ไม่มีความชัดเจนในการจัดการพลังงาน รวมถึงการส่ือสารให้บุคลากรและนักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ ดังน้ันควรมีการส่ือสาร
   ท้ังในเชิงนโยบาย รายช่ือผู้รับผิดชอบ รายช่ือคณะกรรมการ ฯลฯ ให้ทุกคนรับทราบอย่างท่ัวถึง รวมถึงมีการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง
2. ควรท าอย่างต่อเน่ือง และน าความคิดเห็นไปปรับปรุงเพ่ือให้เห็นผล
3. อยากให้มีกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการพลังงานในคณะอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือกระตุ้นเตือน
4. ควรมีมาตรการท่ีชัดเจนในการอนุรักษ์พลังงาน มิใช่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
5. อยากให้มีไฟส่องสว่างตามทางเดินในเวลากลางคืน โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด อัตโนมัติเม่ือมีคนเดินผ่าน
6. ไม่สามารถประเมินได้ เน่ืองจากไม่ทราบข้อมูลใดๆเลย ค าถามพวกน้ีควรให้คณะกรรมการฯท ามากกว่า ขอบคุณครับ
7. ข้อค าถามของแบบสอบถามชุดน้ีเหมาะกับคณะกรรมการ ไม่เหมาะสมท่ีจะเอามาถามกับบุคลากรท่ัวไป
8. Nobody inform me any information about the status of energy management in the ICT building.
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ข้ันตอนท่ี 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสถานภาพการใช้
พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปน้ี

เพ่ือแสดงเจตจ านงและความมุ่งม่ันในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้ก าหนด

ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

รูปท่ี 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
       เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ด าเนินการ
เผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี
        วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน             

ติดประกาศ โปสเตอร์
จ านวนติดประกาศ …4.. แห่ง จ านวนติดประกาศ …4.. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน
จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. เว็บไซด์

          

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน

รูปท่ี 3-2  ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

(ก)   การติดประชาสัมพันธ์ ตามบอร์ดต่างๆ

(ข)   การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

(ก) การประเมินระดับองค์กร
(ข) การประเมินระดับการบริการ
(ค) การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

โดยมีแนวทางด าเนินการดังต่อไปน้ี
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4.1) การประเมินระดับองค์กร
4.1.1) ข้อมูลการใช้อาคาร

    4.1.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (ส าหรับอาคารทุกประเภท)

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2546 7.00 247.00 9,128.65 6,835.35 15,964.00    0.00 15,964.00         

2 -            -                  

3 -            -                  

4 -            -                  

5 -            -                  

9,128.65      6,835.35       15,964.00   -             15,964.00        

หมายเหตุ  :(1)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พ้ืนท่ีส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พ้ืนท่ีปรับอากาศและพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีทางการแพทย์ และการบริการท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์ท้ังหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์

(3)  จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก

       หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 

(4)  จ านวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน 

      เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจ านวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

       

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2561

รวม

พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาท างาน
(1) พ้ืนท่ีใช้สอย (2)

พ้ืนท่ีจอดรถ
ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)
รวม
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ส าหรับอาคารประเภท
โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ จ านวนคนไข้นอก จ านวนคนไข้ใน
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
ก.พ. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
มี.ค. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
เม.ย. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
พ.ค. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
มิ.ย. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
ก.ค. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
ส.ค. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
ก.ย. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
ต.ค. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
พ.ย. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -
ธ.ค. 9,128.65                   6,835.35                         15,964.00                                 - - -

- - - รวม

4.1.1.2) การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2561

เดือน

ส าหรับอาคารทุกประเภท ส าหรับอาคารประเภท
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง โรงพยาบาล
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4.1.2) ข้อมูลระบบไฟฟ้า
               4.1.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2561

หมายเลข หมายเลข ประเภท อัตรา
ผู้ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองวัดไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

     ปกติ ขนาด 1,500 kVA จ านวน 3 ตัว
     TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

    ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

    ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

    ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

    ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

หม้อแปลงไฟฟ้าล าดับท่ี

1

2

Z10055476 3.2.1.2

IPMN9073-020003582220 Z10055841 3.2.1.2

4,500 kVAรวม

5

3.2.1.2Z10055925IPMN9073-20003582085

IPMN9073-20003582127 Z10055927 3.2.1.2

3 IPMN9073-020003582176 Z10055926 3.2.1.2

IPMN9073-020003582269

4
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4.1.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561

อัตราการใช้ไฟฟ้า 3.2.1.2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 598.800 576.800 344.160 44,395.03 72,016.0 256,933.07 355.04 313,219.34 16.16                   0.86                     4.35                    

ก.พ. 598.880 507.440 213.680 44,400.97 74,936.8 267,762.34 333.64 323,956.15 18.62                   0.87                     4.32                    

มี.ค. 678.320 676.880 480.720 50,290.65 104,006.4 366,948.92 383.28 431,142.15 20.61                   0.87                     4.15                    

เม.ย. 634.880 398.640 359.440 47,070.00 87,782.4 307,374.83 366.56 366,592.11 19.20                   0.87                     4.18                    

พ.ค. 642.160 540.080 568.720 47,609.75 89,085.6 313,471.15 363.66 373,710.83 18.65                   0.87                     4.19                    

มิ.ย. 938.880 475.840 227.760 69,786.50 71,491.2 253,017.05 501.44 335,387.46 10.58                   0.88                     4.69                    

ก.ค. 648.080 560.080 208.080 48,048.65 74,912.0 265,722.30 352.32 325,500.54 15.54                   0.88                     4.35                    

ส.ค. 586.160 506.880 421.440 43,457.90 83,638.4 294,420.52 323.04 349,990.91 19.18                   0.88                     4.18                    

ก.ย. 687.360 627.680 292.400 50,960.86 97,856.0 346,489.80 372.08 411,194.37 19.77                   0.88                     4.20                    

ต.ค. 650.160 596.640 216.880 48,202.86 86,973.6 309,132.57 360.24 370,422.47 17.98                   0.87                     4.26                    

พ.ย. 669.200 648.240 457.440 49,614.49 103,882.4 366,223.83 359.52 430,263.86 21.56                   0.88                     4.14                    

ธ.ค. 539.680 422.000 185.280 39,715.31 80,714.4 271,512.23 297.60 321,611.97 20.10                   0.88                     3.98                    

583,552.97      1,027,295.2 3,619,008.61        4,368.42              4,352,992.16           

48,629.41 85,607.9 301,584.05 364.04 362,749.35 18.16                   0.87                     4.25                    
หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเคร่ืองวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เคร่ือง ให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จ านวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

Power Factor (PF) =         ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)

( kW2 ) +  (KVAR2 )

เฉล่ีย

ค่าตัวประกอบภาระ 
(เปอร์เซ็นต์)

รวม

ค่าไฟฟ้ารวม
 (บาท)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    
(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561

เดือน
พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

IPMN9073-20003582085

กิโลวาร์ Power Factor

Z10055925

x 100
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4.1.3) ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หน่วย) (เมกะจูล)

น้ ามันเตา ลิตร - 39.77 - 

(ชนิด.........) บาท - 

ลิตร - 36.42 - 

บาท - 

กิโลกรัม - 50.23 - 

บาท - 

ล้านบีทียู - 1,055.00 - 

บาท - 

ถ่านหิน ตัน - 26,370.00 - 

(ชนิด.....) บาท - 

ไอน้ าท่ีซ้ือ ตัน - - 

(.....บาร์/.......๐C) บาท - 

หน่วย (ระบุ) - - 

บาท - 

-                  

หน่วย (ลบ. ม.) - - 

บาท - 

-               
-               

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561

น้ ามันดีเซล

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว

พลังงาน
หมุนเวียน

ปริมาณการใช้

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิง

อ่ืนๆ (ระบุ)

ก๊าซธรรมชาติ

รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด
รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ไม่มีการใช้งาน
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4.1.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561
          ผลิตใช้เองภายในอาคาร            

ชนิด ปริมาณ หน่วย
ม.ค. 32 น้ ามันดีเซล 0.1
ก.พ. 32 น้ ามันดีเซล 0.1
มี.ค. 32 น้ ามันดีเซล 0.3
เม.ย. 32 น้ ามันดีเซล 0
พ.ค. 32 น้ ามันดีเซล 15.00 ลิตร 0.1
มิ.ย. 32 น้ ามันดีเซล 0.5
ก.ค. 32 น้ ามันดีเซล 0
ส.ค. 32 น้ ามันดีเซล 0.7
ก.ย. 32 น้ ามันดีเซล 0.2
ต.ค. 32 น้ ามันดีเซล 15.00 ลิตร 0.3
พ.ย. 32 น้ ามันดีเซล 1.3
ธ.ค. 32 น้ ามันดีเซล 0.4

30.00 4.00 

ทดสอบระบบ

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก

ทดสอบระบบ

เดือน

        ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน

ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561

ช่ัวโมง
การเดินเคร่ือง

(ช่ัวโมง)

ก าลังผลิตติดต้ัง 
(กิโลวัตต์)

รวม

3.2
16
0

22.4

12.8

ทดสอบระบบ

128.00 

หมายเหตุ
   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

6.4
9.6

3.2
3.2

ไฟฟ้าดับ

ไฟฟ้าดับ

ไฟฟ้าดับ

9.6
0

41.6

ทดสอบระบบ
ไฟฟ้าดับ

ทดสอบระบบ

ทดสอบระบบ

19



4.1.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2561

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 0.00 0.00
ปรับอากาศแบบแยกส่วน 584,272.40 56.87 P

แสงสว่าง 220,225.80 21.44 P

อ่ืนๆ 222,797.00 21.69 P

รวม 1,027,295.20 100.00

ตารางท่ี 4.6 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ
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4.1.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2560

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด
หม้อไอน้ า

หม้อต้มน้ ามันร้อน

รวม

ตารางท่ี 4.7 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2561

การใช้พลังงานเช้ือเพลิง
ระบบ อุปกรณ์

วิธีการ

ไม่มีการใช้งาน

21



4.2 การประเมินระดับการบริการ
                         4.2.1 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของพ้ืนท่ีใช้สอย 

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

ความร้อน (เมกะจูล/ตารางเมตร)

(เมกะจูล)

Jan-61 15,964.00       -                      16.24

Feb-61 15,964.00       -                      16.90

Mar-61 15,964.00       -                      23.45

Apr-61 15,964.00       -                      19.80

May-61 15,964.00       -                      20.09

Jun-61 15,964.00       -                      16.12

Jul-61 15,964.00       -                      16.89

Aug-61 15,964.00       -                      18.86

Sep-61 15,964.00       -                      22.07

Oct-61 15,964.00       -                      19.61

Nov-61 15,964.00       -                      23.43

Dec-61 15,964.00       -                      18.20

รวม 191,568.00     -                      19.31

เฉล่ีย 15,964.00       -                      19.31

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง (ตารางเมตร)

                  ตารางท่ี 4.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในรอบปี 2561

เดือน
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้

งานจริง
(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

72,016.00           

85,607.93           

97,856.00           

86,973.60           

103,882.40         

71,491.20           

74,912.00           

80,714.40           

83,638.40           

1,027,295.20       

89,085.60           

74,936.80           

104,006.40         

87,782.40           

22



               4.2.2  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนคนไข้ใน (กรณีโรงพยาบาล)

ตารางท่ี 4.9 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนคนไข้ใน ในรอบปี 2561

ความร้อน

(เมกะจูล)

Jan-61

Feb-61

Mar-61

Apr-61

May-61

Jun-61

Jul-61

Aug-61

Sep-61

Oct-61

Nov-61

Dec-61

รวม

เฉล่ีย

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)   =    ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
จ านวนคนไข้ใน (เตียง-วัน)

(เมกะจูล/เตียง-วัน)

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)
เดือน

จ านวนคนไข้ใน 
(เตียง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

ไม่มีการใช้งาน
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             4.2.3  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนห้องท่ีจ าหน่ายได้ (กรณีโรงแรม)

ตารางท่ี 4.10 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนห้องท่ีจ าหน่ายได้ในรอบปี 2561

ความร้อน

(เมกะจูล)

Jan-61

Feb-61

Mar-61

Apr-61

May-61

Jun-61

Jul-61

Aug-61

Sep-61

Oct-61

Nov-61

Dec-61

รวม

เฉล่ีย

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/ห้อง-วัน)

จ านวนห้องท่ีจ าหน่ายได้ (ห้อง-วัน)

เดือน
จ านวนห้องท่ี
จ าหน่ายได้ 
(ห้อง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

ไม่มีการใช้งาน
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     เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคาร  
หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานกับอาคารอ่ืน  (ถ้ามี)

รูปท่ี 4-1 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงาน
เทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)

11.39 11.69

0

2

4

6

8

10

คา่เป้าหมาย ผลการด าเนนิการจรงิ

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานปี 2562
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4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก
                การค้นหาการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนินการโดยการตรวจวัดหา
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเคร่ืองจักร/
อุปกรณ์หลักท่ีมีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังน้ี

26



       4.3.1 การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ีมีนัยส าคัญ เพ่ือน าไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

การค้นหาการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนินการโดยการ
         ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน

         ในแต่ละเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังน้ี

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 1 มีนาคม 2562
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เคร่ืองปรับอากาศ P P P 100 1

ระบบแสงสว่าง P P P 100 1

           หมายเหตุ 1. เคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ท่ีมีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความส าคัญในการน าไปก าหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

                 2.  กรณีมีหลายแผนกให้เพ่ิมตารางตามจ านวนแผนกท่ีมีการใช้พลังงาน  

                 3.  แนวทางน้ีเป็นข้อแนะน าเท่าน้ัน ท่านสามารถใช้วิธีการอ่ืนในการประเมินท่ีมีค่าน้ีได้ เช่น การตรวจวัด การใช้งานจริง

 แบบประเมินการใช้พลังงานในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

เคร่ืองจักร/อุปกรณ์
หลัก

ประเภท
พลังงาน

(1) ปริมาณการใช้พลังงาน (2) ช่ัวโมงการใช้งาน (3) ศักยภาพการปรับปรุง

คะ
แน

นร
วม

  (
1)

 x
 (2

) x
 (3

)

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ
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ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 12,000 BTU 1 13 60 0.01 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 13,000 BTU 19 17 1,040 3.27 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 BTU 8 14 1,040 1.90 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,258 BTU 1 7 1,040 0.24 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 BTU 3 4 1,820 1.67 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 30,000 BTU 2 9 2,400 1.83 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 33,000 BTU 2 16 2,400 2.01 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 34,000 BTU 2 10 2,400 2.07 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 BTU 9 11 420 1.73 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 42,000 BTU 1 10 420 0.22 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 48,000 BTU 1 3 1,820 1.11 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 60,000 BTU 67 17 1,820 93.00 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 75,000 BTU 9 11 420 3.60 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 100,000 BTU 9 17 1,820 20.82 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 120,000 BTU 3 17 1,820 8.33 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 160,000 BTU 2 17 1,820 7.40 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 400,000 BTU 1 11 420 2.14 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 500,000 BTU 1 11 420 2.67 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 60,000 BTU 2 2 1,820 2.78 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 48,000 BTU 1 2 1,820 1.11 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 BTU 5 2 1,820 4.16 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 30,000 BTU 1 2 1,820 0.69 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 BTU 3 2 1,820 1.67 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 60,000 BTU 4 1.8 2,600 7.93 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง (T8) Fluorescent 36 Watt 2,143 - 1,820 1.78 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง (T5) Fluorescent 28 Watt 442 - 1,820 0.29 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง PL-L 9 Watt 290 - 1,820 0.06 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง LED - E27 13 Watt 147 - 1,820 0.04 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง LED - T8 20 Watt 147 - 1,820 0.07 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง HID 35 Watt 71 - 420 0.01 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง HID 70 Watt 37 - 420 0.02 1.3 kW/Tr 2.50 kW/Tr

668.85

434.75

81,900.00

72,800.00

21,000.00

26,250.00

27,300.00

2,205.00

10,920.00

914,550.00

35,437.50

204,750.00

16,380.00

18,000.00

19,800.00

20,400.00

17,010.00

ตารางท่ี 4.11 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2562

ระบบท่ีใช้
พลังงาน

    ช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์
หลัก ขนาด หน่วย

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ค่าพิกัด

ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/ปี)

ใช้งานจริง

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

พิกัด

จ านวน
อายุการ

ใช้งาน (ปี)

ช่ัวโมง
ใช้งาน
เฉล่ีย/ปี หน่วย

การสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/ปี)

หมายเหตุ

226.63

40,950.00

6,825.00

16,380.00

78,000.00

593.78

2,815.54

130.46

17,551.17

90.00

10,920.00

32,110.00

2,373.54

18,720.00

หน่วย
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หม้อไอน้ า  
 
 

หม้อต้มน้ ามันร้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งานจริง

ช่ัวโมง
ใช้งาน
เฉล่ีย/ปี

อายุการใช้
งาน (ปี)

ปริมาณการ
ใช้พลังงานความ

ร้อน
(เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

ตารางท่ี 4.12 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จ านวน
ขนาด

หมายเหตุ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หน่วยหน่วยชนิด

การสูญเสีย
พลังงานความร้อน 

(เมกะจูล/ปี)หน่วย ค่าพิกัด หน่วย

การใช้เช้ือเพลิง

ไม่มีการใช้พลังงานความร้อน
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ข้ันตอนท่ี 5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารควบคุมได้ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปน้ี

5.1 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
     เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ค่าเป้าหมาย

          11.39
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการท่ี 1
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการท่ี 2
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการท่ี 3

หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ และมีหลายบริการให้

ระบุให้ครบตามบริการท่ีอาคารด าเนินการ

การก าหนดเป้าหมาย
ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงานท่ีใช้เดิม
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กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเช้ือเพลิง บาท/ปี

ด้านไฟฟ้า
1 40.00    80,000.00      300,000.00    - - - - 8.13        1,200,000.00  2.43      

2 0.00 20,000.00      60,000.00      - - - - 2.03        0 0.00
3 0.00 10,000.00      60,000.00      - - - - 1.02        0 0.00

4 1.00      2,000.00       6,000.00       - - - - 0.20        15,000.00      1.79      

รวมด้านไฟฟ้า 41.00    112,000.00    426,000.00    -              -      11.39      1,215,000.00  
ด้านความร้อน

1
2

รวมด้านความร้อน -       -               -               -              -      -               
หมายเหตุ:1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีท่ีผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ปี 2562)

3. อัตราค่าเช้ือเพลิง บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2562)

ตารางท่ี 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2562

ระยะ
เวลา

คืนทุน (ปี)

เปิด-ปิดน้ าพุหน้าอาคารตามเวลาท่ีก าหนด

เงินลงทุน
(บาท)

ล าดับ
ท่ี

เป้าหมายการประหยัด
ไฟฟ้า เช้ือเพลิงมาตรการ

ร้อยละ
ผลประหยัด

เปิด-ปิด บันไดเล่ือนเป็นเวลา

โครงการปรับเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงานชนิด 
LED ห้องพักอาจารย์

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
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เร่ิมต้น ส้ินสุด
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

1 โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพ่ือดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพดังเดิม
หรือดีกว่าเดิม

ตุลาคม2561 กันยายน2562 1,200,000 นายธีระเดช บัวเกษ

2 เปิด-ปิดน้ าพุหน้าอาคารตามเวลาท่ีก าหนด เพ่ือประหยัดพลังงาน มกราคม 2562 ธันวาคม 2562 0.00 นายยุทธนา จีนสมุทร

3 เปิด-ปิด บันไดเล่ือนเป็นเวลา เพ่ือประหยัดพลังงานและเหมาะสมกับการใช้งาน มกราคม 2562 ธันวาคม 2562 0.00 นายยุทธนา จีนสมุทร

4 โครงการปรับเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงานชนิด 
LED ห้องพักอาจารย์

เพ่ือลดการใช้พลังงาน และปรับให้เหมาะสมกับ
ความใช้งาน

พฤษภาคม2562 กันยายน2562 10,000 นายวิรัช ดิเรกโภค

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

ตารางท่ี 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจ าปี 2562

ล าดับ
ท่ี

มาตรการ วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

เงินลงทุน 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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เร่ิมต้น ส้ินสุด
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

ตารางท่ี 5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจ าปี 2562

ล าดับ
ท่ี

มาตรการ วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

เงินลงทุน 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มีการใช้งาน
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1) มาตรการล าดับท่ี: 1
2) ช่ือมาตรการ: โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นาย ธีระเดช บัวเกษ ต าแหน่ง วิศวกร
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: เคร่ืองอากาศติดต้ังท่ีอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาเขตศาลายา
5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:  153 เคร่ือง
6) สถานท่ีปรับปรุง: อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาเขตศาลายา
7) สาเหตุการปรับปรุง: เพ่ือลดการใช้พลังงานให้กับคณะฯ เป็นการตอบสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงานของคณะและมหาวิทยาลัย 

รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้เคร่ืองปรับอากาศ

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 40.00   80,000.00           300,000.00         
9) การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 451.40 822,147.52         3,518,791.39      
10) การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 406.26 739,931.68         3,166,907.57      
11) เงินลงทุนท้ังหมด 856,111.62         บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน 2.43 ปี
13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

เคร่ืองปรับอากาศเป็นอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในอาคาร ซ่ึงเคร่ืองปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีการใช้พลังงานมากอันดับต้น 
อีกท้ังอายุการใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานน้อยลง ท าให้ส้ินเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน คณะฯ จึงให้ความส าคัญของการลดการใช้พลังงานจากเคร่ืองปรับอากาศเป็นอันดับแรกโดย
การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จะท าให้เคร่ืองปรับอากาศท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดการใข้พลังงาน รวมถึงท าให้
เคร่ืองปรับอากาศมีอายุการท างานท่ียาวนานข้ึน จึงลดค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศใหม่

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ท าการค านวณค่าพลังงานการใช้งาน และประสิทธิภาพ จากการบ ารุงรักษาระบบ

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

(ยกข้อมูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)

รูปท่ี 5-1 ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

สมการการค านวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ × ชั่วโมงการใช้งานทั้งปี x Factor ใช้งาน
รายละเอียดการค านวณ
ก่อนการปรับปรุง: 
จ านวนเครื่องปรับอากาศ = 153 เครื่อง
ขนาดพลังงานการใช้งาน = 451.404 กิโลวัตต์
ชั่วโมงการท างานเฉลี่ย = 8.37 ชั่วโมง/วัน
จ านวนวันท างานเฉลี่ย = 272 วัน/ปี
ก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศทั้งหมด = 451.404 กิโลวัตต์ x 8.37 ชั่วโมง/วัน x 272 วัน/ปี 

x0.8 (อายุ 6 – 10 ใช้ 0.8)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 822,147.522 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 3,518,791.39 บาท/ปี

หลังการปรับปรุง: 
จ านวนเครื่องปรับอากาศ = 153 เครื่อง
ขนาดพลังงานการใช้งาน = 406.263 กิโลวัตต์ (ลดลง 10%)
ชั่วโมงการท างานเฉลี่ย = 8.37 ชั่วโมง/วัน
จ านวนวันท างานเฉลี่ย = 272 วัน/ปี
ก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศทั้งหมด = 406.263 กิโลวัตต์ x 8.37 ชั่วโมง/วัน x 272 วัน/ปี x   

0.8 (อายุ 6 – 10 ใช้ 0.8)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 739,931.677 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 3,166,907.57 บาท/ปี
ผลประหยัด

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง = 822,147.522  – 739,931.677 หน่วย
= 82,215.845 หน่วย/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย = 4.28 บาท/หน่วย
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 82,215.845 หน่วย x 4.28 บาท

= 351,883.82  บาท/ปี
ราคาลงทุนจัดจ้างบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ = 856,111.62 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน = 856,111.62 / 351,883.82

= 2.43 ปี
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1) มาตรการล าดับท่ี: 2
2) ช่ือมาตรการ: เปิด - ปิด น้ าพุหน้าอาคารตามเวลาก าหนด
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายยุทธนา จีนสมุทร ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ระบบน้ าพุหน้าอาคารจ านวน 2 บ่อ
5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ระบบควบคุมบ่อน้ าพุหน้าอาคาร จ านวน 2 ชุด
6) สถานท่ีปรับปรุง: อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาเขตศาลายา
7) สาเหตุการปรับปรุง: เพ่ือลดการใช้พลังงานให้กับทางคณะฯ และเป็นการตอบสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงานของคณะ

มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.000 20,000.00           60,000.00           
9) การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 9.000 26,370.00           112,863.60         
10) การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 9.000 10,548.00           45,145.44           
11) เงินลงทุนท้ังหมด 0.00 บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี
13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

เน่ืองจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาเขตศาลายา ได้มีการปรับปรุงทางเข้าหน้าอาคารมาเป็น
ระยะเวลาหน่ึง อีกท้ังในการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ัน ได้มีการติดต้ังน้ าพุหน้าอาคารจ านวน 2 บ่อ โดยก่อนหน้าน้ีได้ท าการเปิดใช้งาน
เป็นระยะเวลาท้ังวัน ซ่ึงส่งผลต่อการส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ จึงเล็งเห็นความสมควรเปิดในเวลาท่ีสมควรแก่การใช้งาน
อาทิเช่น ในเวลาพักของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือการลดใช้พลังงานร่วมกับความสวยงามของภูมิทัศน์

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานจากข้อมูลการใช้พลังงานผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีท่ีผ่านมา

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

(ยกข้อมูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ
สมการการค านวณ

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ X ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี
รายละเอียดการค านวณ
ก่อนการปรับปรุง: การเปิด-ปิดระบบน้ าพุตามเวลาท่ีก าหนด
จ านวน =  2  ชุด
ขนาดพิกัดมอเตอร์ = 4,500 วัตต์
พลังงงานไฟฟ้าของมอเตอร์ท้ังหมด = 2 x 4,500 วัตต์

= 9,000 กิโลวัตต์
= 9 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 10 ช่ัวโมง/วัน
จ านวนวันท างาน = 293 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = 9 กิโลวัตต์ x 10 ช่ัวโมง/วัน x 293 วัน/ปี

= 26,370 กิโลวัต์-ช่ัวโมง/ปี

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)

(ใส่ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง)

รูปท่ี 5-2 ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง
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ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 112,863.6  บาท

หลังการปรับปรุง: การเปิด - ปิดระบบน้ าพุตามเวลาก าหนด

จ านวนท้ังหมด = 2 ชุด

ขนาดพิกัดของมอเตอร์ = 4,500 วัตต์

พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ท้ังหมด = 2 x 4,500 วัตต์

= 9,000 กิโลวัตต์

= 9 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 4 ช่ัวโมง/วัน

จ านวนวันท างาน = 293 วัน/ปี

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = 9 กิโลวัตต์ x 4 ช่ัวโมง/วัน x 293 วัน/ปี

= 10,548 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 45,145.44 บาท

ผลประหยัด

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลดลง = 26,370 - 10,548 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

= 15,822  กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 66,7718.16

การลงทุน = 0 บาท

ระยะเวลาคืนทุน = 0 ปี
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1) มาตรการล าดับท่ี: 3
2) ช่ือมาตรการ: โครงการเปิด-ปิดบันไดเล่ือนตามเวลา
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายยุทธนา จีนสมุทร ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ระบบบันไดเล่ือนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาเขตศาลายา
5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: บันไดเล่ือนจ านวน  2 ช้ัน
6) สถานท่ีปรับปรุง: บันไดเล่ือนช้ัน 1 และ 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพ่ือลดการใช้พลังงานให้กับทางคณะฯ และเป็นการตอบสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงานของคณะ 
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 11.000 15,730.00           82,800.00           
9) การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 11.000 25,740.00           110,167.20         
10) การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 11.000 10,010.00           42,842.80           
11) เงินลงทุนท้ังหมด 0.00 บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี
13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

       เน่ืองจากปัจจุบันทางฝ่ายวิศวกรรมและกายภาพได้มองเห็นการส้ินเปลืองของการใช้พลังงาน โดยเฉพาะบันไดเล่ือน ซ่ึงมีการ
ใช้งานตลอดวัน อีกท้ังนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ให้มีการลดการใช้พลังงานโดยไม่จ าเป็นลง
ทางฝ่ายวิศวกรรมและกายภาพจึงมีความเห็นให้ท าการลดจ านวนช่ัวโมงการใช้บันไดเล่ือนท่ีไม่จ าเป็นลง โดยให้เปิดใช้เฉพาะเวลา
เข้าเรียนและหลังเลิกเรียน เพ่ือให้บริการนักศึกษา และลดการใช้พลังงานให้น้อยลง

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
        ตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานจากข้อมูลการใช้พลังงานผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปีท่ีผ่านมา

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

(ยกข้อมูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ
สมการการค านวณ

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ X ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี
รายละเอียดการค านวณ
ก่อนการปรับปรุง: การเปิด-ปิดบันไดเล่ือน (ก่อนและหลังการเรียน 30 นาที)
จ านวน =  2  เคร่ือง
ขนาดพิกัดมอเตอร์ = 5,500 วัตต์
พลังงงานไฟฟ้าของมอเตอร์ท้ังหมด = 2 x 5,500 วัตต์

= 11,000 กิโลวัตต์
= 11 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 9 ช่ัวโมง/วัน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)

รูปท่ี 5-2 ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง
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จ านวนวันท างาน = 260 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = 11 กิโลวัตต์ x 9 ช่ัวโมง/วัน x 260 วัน/ปี

= 25,740 กิโลวัต์-ช่ัวโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 110,167.2  บาท
หลังการปรับปรุง: การเปิด - ปิดระบบน้ าพุตามเวลาก าหนด
จ านวนท้ังหมด = 2 ชุด
ขนาดพิกัดของมอเตอร์ = 5,500 วัตต์
พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ท้ังหมด = 2 x 5,500 วัตต์

= 11,000 กิโลวัตต์
= 11 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 3.5 ช่ัวโมง/วัน
จ านวนวันท างาน = 260 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = 11 กิโลวัตต์ x 3.5 ช่ัวโมง/วัน x 260 วัน/ปี

= 10,010 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 42,842.8 บาท
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลดลง = 25,740 - 10,010 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

= 15,730 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 67,324.4 บาท
การลงทุน = 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน = 0 ปี
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1) มาตรการล าดับท่ี: 4
2) ช่ือมาตรการ: โครงการปรับเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ห้องพักอาจารย์
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายวิรัช ดิเรกโภค ต าแหน่ง วิศวกร
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: หลอดไฟแสงสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์
5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: จ านวน  48 หลอด
6) สถานท่ีปรับปรุง: ห้องพักอาจารย์จ านวน 3 ห้อง (IT126,IT127,IT128)
7) สาเหตุการปรับปรุง: เพ่ือลดการใช้พลังงานให้กับทางคณะฯ และปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.00     2,000.00               6,000.00            
9) การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 1.58     3,307.39               14,155.63           
10) การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 0.96     2,004.48               8,579.17            
11) เงินลงทุนท้ังหมด 10,000.00             บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน 1.79 ปี
13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

         เน่ืองจากคณะ ICT ให้ความสาคัญต่อการประหยัดพลังงาน และลดการใช้อย่างส้ินเปลือง ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ของคณะและมหาวิทยาลัย งานวิศวกรรมและกายภาพจึงได้ด าเนินการด้านการลดการใช้พลังงานระบบไฟแสงสว่างอาคาร
ซ่ึงเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ของการใช้พลังงานภายในอาคาร จะส่งผลต่อการลดพลังงานได้จ านวนหน่ึง เพราะระบบไฟแสงสว่าง
ภายในส านักงานน้ันมีการใช้งานอย่างต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรปรับเปล่ียนหลอดไฟท่ีมีการใช้ก าลังไฟฟ้ามาก
(เข่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T8) เป็นชนิดของหลอดไฟท่ีใช้กาลังไฟฟ้าน้อยลง (เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด LED)
แต่ยังคงคุณภาพของแสงสว่างใกล้เคียงของเดิมหรือไม่ด้อยไปกว่าเดิมมากนัก ซ่ึงจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
       ตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานเฉล่ียของระบบไฟแสงสว่าง เปรียบเทียบพลังงานก่อนปรับปรุงกับพลังงานหลังปรับปรุง

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
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15) ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ
สมการการค านวณ

      พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ × จ านวนหลอด × ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี
รายละเอียดการค านวณ
ก่อนการปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T5 บัลลาสต์

จ านวนหลอดท้ังหมด = 1x48 หลอด

ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ = 33 วัตต์

ก าลังไฟฟ้าของหลอดท้ังหมด = 33x48 วัตต์

= 0.033x48 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 8 ช่ัวโมง/วัน

จ านวนวันท างาน = 261 วัน/ปี

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = (0.033x48)กิโลวัตต์ x 8 ช่ัวโมง/วัน x 261 วัน/ปี

= 68.90 x 48 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

= 3,307.39 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 14,155.63  บาท

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)

รูปท่ี 5-2 ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง
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หลังการปรับปรุงหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด LED
จ านวนหลอดท้ังหมด = 1x48 หลอด
ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ = 20 วัตต์
ก าลังไฟฟ้าของหลอดท้ังหมด = 20x48 วัตต์

= 0.02x48 กิโลวัตต์
จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 8 ช่ัวโมง/วัน
จ านวนวันท างาน = 261 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = (0.02x48)กิโลวัตต์ x 8 ช่ัวโมง/วัน x 261 วัน/ปี

= 41.67x48 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี
= 2,004.48 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 8,579.17  บาท
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง = (0.033x48) – (0.02x48) กิโลวัตต์

= 0.624 กิโลวัตต์
= 0.624 กิโลวัตต์ x 8 ช่ัวโมง x 261 วัน
= 1,302.91 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 5,576.46  บาท
การลงทุนและผลตอบแทน
จ านวนหลอด LED = 48 หลอด
เงินลงทุน = 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน = 10,000/5,576.46 ปี

= 1.79 ปี
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1) มาตรการล าดับท่ี:
2) ช่ือมาตรการ:
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:
5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:
6) สถานท่ีปรับปรุง:
7) สาเหตุการปรับปรุง:

ลิตร/ปี เมกะจูล/ปี บาท/ปี
8) การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
9) การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
10) ผลประหยัด -                   -                    -                    
11) เงินลงทุนท้ังหมด บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน #DIV/0! ปี
13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

(อธิบายสภาพของเคร่ืองจักรเดิมก่อนปรับปรุง โดยระบุชนิดขนาด จ านวน อายุการใช้งาน ฯลฯ และสาเหตุท่ีต้องมีการปรับปรุง)

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(อธิบายวิธีการได้มาของตัวเลขผลการประหยัดพลังงาน เช่น ได้จากการประเมินค่าตามสเป็คอุปกรณ์ประกอบการค านวณ
หรือได้จากการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดประกอบการค านวณ)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน)

(ยกข้อมูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)

ไม่มีการใช้งาน

46



5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 Asefa innovation Day 2019 4 4 P นายยุทธนา จีนสมุทร

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ดูงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิม
พระเกียรติ

33 20
P

นายยุทธนา จีนสมุทร

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบกิจกรรม

ตารางท่ี 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2562

ผู้รับผิดชอบ
เดือน

ล าดับท่ี หลักสูตร
กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

ล าดับท่ี กิจกรรม

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ตารางท่ี 5.5 แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2562

กลุ่ม
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จ านวนเข้า
ร่วมกิจกรรม
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5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

     วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ …3.. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน
จ านวนผู้ได้รับ …155.. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมด าเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

(ก) ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน

รูปท่ี 5-5 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

(ข) ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ไลน์กลุ่ม)
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     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน

(ก) การเผยแพร่ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

(ข) การเผยแพร่โดยใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์

รูปท่ี 5-6 ภาพการเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ข้ันตอนท่ี 6 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
          การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม

          และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6.1 สรุปผลการติดตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะท างานด้านการจัดการพลังงานได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน

อนุรักษ์พลังงนท่ีก าหนดไว้ โดยผลการด าเนินการสรุปได้ดังต่อไปน้ี

ล าดับท่ี มาตรการ หมายเหตุ
          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

4 โครงการปรับเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงานชนิด 
LED ห้องพักอาจารย์

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ตารางท่ี 6.1 สรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการด าเนินการ

เปิด-ปิดน้าพุหน้าอาคารตามเวลาท่ีก าหนด

1

2

3 เปิด-ปิด บันไดเล่ือนเป็นเวลา
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ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงาน
ท่ีใช้เดิม
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการท่ี 1
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการท่ี 2
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการท่ี 3

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

การติดตามการด าเนินการ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ท่ีเกิดข้ึนจริง

-                                          

ตารางท่ี 6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

11.39                                       11.69

-                                          

-                                          
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ช่ือมาตรการ: โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
มาตรการล าดับท่ี: 1 จากจ านวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ
ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : 1. เน่ืองจากการติดต้ังเป็นบริเวณส านักงาน ส่งผลให้การดูแลรักษาค่อนข้างยาก และไม่ครอบคลุม
2. ปริมาณเคร่ืองปรับอากาศมีจ านวนมาก การบริหารจัดการในการดูแลไม่ครอบคลุม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : จัดท าแผนงานในการบริหารจัดการ แล้วท าประชาสัมพันธ์ เพ่ือออกแบบตารางการดูแลรักษา

300,000.00 45.14 82,215.84 351,883.82ตุลาคม2561- 
กันยายน 2562

ตุลาคม2561-
กันยายน 2562

1,200,000.00 856111.62 40.00 80,000.00 

ไฟฟ้า

สถานภาพ
การด าเนินการ ไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ เงินลงทุน

ตารางท่ี 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง
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แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานท่ีเกิดข้ึนจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)

สมการการค านวณ
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ × ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี x Factor ใช้งาน
รายละเอียดการค านวณ

หลังการปรับปรุง:
จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ = 153 เคร่ือง 
ขนาดพลังงานการใช้งาน = 406.263 กิโลวัตต์ (ลดลง 10%) 
ช่ัวโมงการท างานเฉล่ีย = 8.37 ช่ัวโมง/วัน 
จ านวนวันท างานเฉล่ีย = 272 วัน/ปี 
ก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศท้ังหมด = 406.263 กิโลวัตต์ x 8.37 ช่ัวโมง/วัน x 272 วัน/ปี x   

   0.8 (อายุ 6 – 10 ใช้ 0.8)
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = 739,931.677 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 3,166,907.57 บาท/ปี 

ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลดลง = 822,147.522  – 739,931.677 หน่วย 

= 82,215.845 หน่วย/ปี 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/หน่วย 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 82,215.845 หน่วย x 4.28 บาท 

= 351,883.82  บาท/ปี 
= 856,111.62

ระยะเวลาคืนทุน = 856,111.62 / 351,883.82
= 2.43 ปี 

ราคาลงทุนจัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
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ช่ือมาตรการ: …………..………………..โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ภาพหลังด าเนินการปรับปรุง

รายละเอียดผลการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

รูปท่ี 6-1 หลังด าเนินการปรับปรุง

มาตรการล าดับท่ี: 1
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ช่ือมาตรการ: เปิด-ปิดน้ าพุหน้าอาคารตามเวลาท่ีก าหนด
มาตรการล าดับท่ี: 2 จากจ านวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ
ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : อุปกรณ์ต้ังเวลาการท างาน ไม่บันทึกการต้ังค่าในแต่ละคร้ัง เม่ือไฟดับท าให้ค่าท่ีได้ต้ังก าหนดไว้เลือนหาย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : จัดหาอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมย่ิงกว่า

ตารางท่ี 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง

ไฟฟ้า ไฟฟ้า

60,000.00 0.00 15,822.00 67,718.16มกราคม 62-
ธันวาคม 62

มกราคม 62-
ธันวาคม 62

0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานท่ีเกิดข้ึนจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)

สมการการค านวณ
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ X ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี
รายละเอียดการค านวณ

หลังการปรับปรุง: การเปิด - ปิดระบบน้ าพุตามเวลาก าหนด
จ านวนท้ังหมด = 2 ชุด
ขนาดพิกัดของมอเตอร์ = 4,500 วัตต์
พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ท้ังหมด = 2 x 4,500 วัตต์

= 9,000 กิโลวัตต์
= 9 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 4 ช่ัวโมง/วัน
จ านวนวันท างาน = 293 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = 9 กิโลวัตต์ x 4 ช่ัวโมง/วัน x 293 วัน/ปี

= 10,548 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 45,145.44 บาท
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลดลง = 26,370 - 10,548 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

= 15,822  กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 66,7718.16
การลงทุน = 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน = 0 ปี
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ภาพหลังด าเนินการปรับปรุง

รายละเอียดผลการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

รูปท่ี 6-2 หลังด าเนินการปรับปรุง

มาตรการล าดับท่ี: 2
ช่ือมาตรการ:  เปิด-ปิดน้ าพุหน้าอาคารตามเวลาท่ีก าหนด
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ช่ือมาตรการ: เปิด-ปิด บันไดเล่ือนเป็นเวลา
มาตรการล าดับท่ี: 3 จากจ านวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ

ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : บุคคลภายนอกยังไม่เข้าใจนโยบายการท างาน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน

80,000.00 0.00 15,730.00 67,324.40มกราคม 62- 
ธันวาคม 62

มกราคม62- 
ธันวาคม 62

0.00 0.00 0.00 10,000.00 

ตารางท่ี 6.5 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง
ไฟฟ้า ไฟฟ้า

59



แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานท่ีเกิดข้ึนจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)

สมการการค านวณ

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ X ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี
รายละเอียดการค านวณ

หลังการปรับปรุง: การเปิด - ปิดระบบน้ าพุตามเวลาก าหนด

จ านวนท้ังหมด = 2 ชุด

ขนาดพิกัดของมอเตอร์ = 5,500 วัตต์

พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ท้ังหมด = 2 x 5,500 วัตต์

= 11,000 กิโลวัตต์

= 11 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 3.5 ช่ัวโมง/วัน

จ านวนวันท างาน = 260 วัน/ปี

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = 11 กิโลวัตต์ x 3.5 ช่ัวโมง/วัน x 260 วัน/ปี

= 10,010 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 42,842.8 บาท

ผลประหยัด

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลดลง = 25,740 - 10,010 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

= 15,730 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 67,324.4 บาท

การลงทุน = 0 บาท

ระยะเวลาคืนทุน = 0 ปี
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ภาพหลังด าเนินการปรับปรุง

รายละเอียดผลการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

ช่ือมาตรการ:  เปิด-ปิด บันไดเล่ือนเป็นเวลา
มาตรการล าดับท่ี: 3

รูปท่ี 6-3 หลังด าเนินการปรับปรุง
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ช่ือมาตรการ: โครงการปรับเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ห้องพักอาจารย์
มาตรการล าดับท่ี: 4 จากจ านวนท้ังหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ

ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : เน่ืองจากการใช้งานท่ีค่อนข้างน้อย จึงได้มองเห็นความคุ้มทุนท่ีเป็นระยะเวลานาน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

6,000.00 0.62 1,302.91 5,576.46พฤษภาคม 62-
 ธันวาคม62

พฤษภาคม 62-
 ธันวาคม62

15,000.00 ####### 1.00 2,000.00 

ตารางท่ี 6.6 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง
ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานท่ีเกิดข้ึนจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)

สมการการค านวณ
      พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ × จ านวนหลอด × ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี
รายละเอียดการค านวณ

หลังการปรับปรุงหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด LED
จ านวนหลอดท้ังหมด = 1x48 หลอด
ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ = 20 วัตต์
ก าลังไฟฟ้าของหลอดท้ังหมด = 20x48 วัตต์

= 0.02x48 กิโลวัตต์
จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 8 ช่ัวโมง/วัน
จ านวนวันท างาน = 261 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = (0.02x48)กิโลวัตต์ x 8 ช่ัวโมง/วัน x 261 วัน/ปี

= 41.67x48 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี
= 2,004.48 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 8,579.17  บาท
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง = (0.033x48) – (0.02x48) กิโลวัตต์

= 0.624 กิโลวัตต์
= 0.624 กิโลวัตต์ x 8 ช่ัวโมง x 261 วัน
= 1,302.91 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 5,576.46  บาท
การลงทุนและผลตอบแทน
จ านวนหลอด LED = 48 หลอด
เงินลงทุน = 10,000บาท
ระยะเวลาคืนทุน = 10,000/5,576.46 ปี

= 1.79 ปี

63



ภาพหลังด าเนินการปรับปรุง

รายละเอียดผลการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

ช่ือมาตรการ:  โครงการปรับเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ห้องพักอาจารย์
มาตรการล าดับท่ี: 4

รูปท่ี 6-4 หลังด าเนินการปรับปรุง
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ช่ือมาตรการ:
มาตรการล าดับท่ี: จากจ านวนท้ังหมด: มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ
ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ตารางท่ี 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง

เช้ือเพลิง เช้ือเพลิง

ไม่มีการใช้งาน
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6.2 ผลการติดตามการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ล าดับ
ท่ี

ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรม
จ านวน
ผู้เข้า
อบรม

หมายเหตุ

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

ภาพ/หลักฐานแสดงการฝึกอบรม

รูปท่ี 6-5 ภาพแสดงการฝึกอบรม

ตารางท่ี 6.5 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม

Asefa innovation Day 
2019

1 4

สถานภาพการด าเนินการ
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ล าดับ
ท่ี

ช่ือกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน

จ านวน
ผู้เข้า

กิจกรรม
หมายเหตุ

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน      
          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

        ล่าช้า เน่ืองจาก

ภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รูปท่ี 6-6 ภาพแสดงกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางท่ี 6.6 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการด าเนินการ

1 ดูงานอาคารอนุรักษ์
พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

20
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6.3  ข้อมูลทางด้านพลังงานในรอบปี 2562
6.3.1) ข้อมูลการใช้อาคารในรอบปี 2562

    6.3.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (ส าหรับอาคารทุกประเภท)

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2546 7.00 247.00 9,128.65 6,835.35 15,964.00    15,964.00      
2 -              -               
3 -              -               
4 -              -               
5 -              -               

9,128.65      6,835.35       15,964.00   -             15,964.00     

หมายเหตุ  : (1)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พ้ืนท่ีส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พ้ืนท่ีปรับอากาศและพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีทางการแพทย์ และการบริการท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์ท้ังหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์

(3)  จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก

       หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 

(4)  จ านวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน 

      เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจ านวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

       

รวม

ตารางท่ี 6.7 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2562

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาท างาน
พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พ้ืนท่ีใช้สอย (2)
พ้ืนท่ีจอดรถ
ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)
รวม
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ส าหรับอาคารประเภท
โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ จ านวนคนไข้นอก จ านวนคนไข้ใน
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
ก.พ. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
มี.ค. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
เม.ย. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
พ.ค. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
มิ.ย. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
ก.ค. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
ส.ค. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
ก.ย. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
ต.ค. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
พ.ย. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                
ธ.ค. 9,128.65                   6,835.35                        15,964.00                                

- - - 

6.3.1.2) การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน

รวม

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง
ส าหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

ตารางท่ี 6.8 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2562

ส าหรับอาคารทุกประเภท

เดือน
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6.3.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2562

อัตราการใช้ไฟฟ้า 3.2.1.2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 598.320 566.640 173.490 44,359.44 71,927.20 253,455.43 330.320 312,311.14 16.16                    0.88                4.34                    

ก.พ. 676.080 626.080 264.240 50,124.57 91,879.20 325,109.00 362.240 392,966.24 20.22                    0.88                4.28                    

มี.ค. 678.000 669.800 264.880 50,267.12 100,322.40 349,962.92 374.640 418,184.33 19.89                    0.88                4.17                    

เม.ย. 725.680 606.000 579.280 53,801.92 101,379.20 353,901.45 398.240 426,049.85 19.40                    0.88                4.20                    

พ.ค. 714.720 596.560 208.800 52,989.34 83,272.00 295,470.33 386.960 364,325.88 15.66                    0.88                4.38                    

มิ.ย. 488.480 478.400 230.480 36,215.90 74,871.20 257,739.72 271.260 307,989.90 21.29                    0.87                4.11                    

ก.ค. 511.360 450.400 304.560 37,912.23 67,443.40 235,034.21 327.520 286,972.19 17.73                    0.84                4.26                    

ส.ค. 631.840 511.200 318.240 46,844.61 77,878.40 274,467.30 371.200 337,367.65 16.57                    0.86                4.33                    

ก.ย. 670.190 598.690 232.290 49,687.90 88,394.75 312,475.28 379.280 379,713.40 18.32                    0.87                4.30                    

ต.ค. 589.550 555.090 244.050 43,709.23 85,901.45 303,974.57 344.720 364,409.95 19.58                    0.86                4.24                    

พ.ย. 553.200 434.560 361.840 41,014.25 80,050.40 285,947.96 328.240 342,964.09 20.10                    0.86                4.28                    

ธ.ค. 534.560 524.160 278.320 47,046.29 60,116.00 173,325.11 329.120 270,638.98 15.12                    0.85                4.50                    

553,972.80     983,435.60        3,420,863.28        4,203.740 4,203,893.60           

46,164.40 81,952.97 285,071.94 350.312 350,324.47 18.34                    0.87                4.28                    
หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเคร่ืองวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เคร่ือง ให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จ านวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

Power Factor (PF) =         ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)

( kW2 ) +  (KVAR2 )

รวม

เฉล่ีย

กิโลวาร์ Power Factor

ตารางท่ี 6.9 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2562

เดือน
พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้ารวม
 (บาท)

ค่าตัวประกอบภาระ 
(เปอร์เซ็นต์)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    
(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

IPMN9073-20003582085 Z10055925

x 100x 100
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6.3.3) ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2562

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หน่วย) (เมกะจูล)

น้ ามันเตา ลิตร - 39.77 - 

(ชนิด.........) บาท - 

ลิตร - 36.42 - 

บาท - 

กิโลกรัม - 50.23 - 

บาท - 

ล้านบีทียู - 1,055.00 - 

บาท - 

ถ่านหิน ตัน - 26,370.00 - 

(ชนิด.....) บาท - 

ไอน้ าท่ีซ้ือ ตัน - - 

(.....บาร์/.......๐C) บาท - 

หน่วย (ระบุ) - - 

บาท - 

-                  

หน่วย (ลบ. ม.) - - 

บาท - 

-               
-               

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

พลังงาน
หมุนเวียน

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน
รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

ตารางท่ี 6.10 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2562

ปริมาณการใช้

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิง

น้ ามันดีเซล

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว

ก๊าซธรรมชาติ

อ่ืนๆ (ระบุ)

ไม่มีการใช้งาน
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน

รูปท่ี 6-5  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2561 และปี 2562

รูปท่ี 6-6  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิงรายเดือน ปี 2560 และปี 2561

0.0
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40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

kWh ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2561 และปี 2562

ปี2561

ปี2562

เดือน

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การใช้พลังงานความร้อน

ปี2561

ปี2562

เดือน

MJ

ไม่มีการใช้งาน
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6.3.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2562
           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หน่วย
ม.ค. 32 ดีเซล 3
ก.พ. 32 ดีเซล 15.00 ลิตร 0.12
มี.ค. 32 ดีเซล 0.24
เม.ย. 32 ดีเซล 15.00 ลิตร 0.06
พ.ค. 32 ดีเซล 0.06
มิ.ย. 32 ดีเซล 0.18
ก.ค. 32 ดีเซล 1.12
ส.ค. 32 ดีเซล 0.12
ก.ย. 32 ดีเซล 8.36
ต.ค. 32 ดีเซล 30.00 ลิตร 9.54
พ.ย. 32 ดีเซล 45.00 ลิตร 4.3
ธ.ค. 32 ดีเซล 30.00 ลิตร 0.06

135.00 ลิตร 27.16 

        ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน

ตารางท่ี 6.11 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2562

เดือน
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก

ช่ัวโมง
การเดินเคร่ือง

(ช่ัวโมง)

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 
(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

หมายเหตุ

96 ไฟฟ้าดับ
3.84 ทดสอบระบบ
7.68 ทดสอบระบบ
1.92 ทดสอบระบบ
1.92 ทดสอบระบบ
5.76 ทดสอบระบบ
35.84 ทดสอบระบบ
3.84 ทดสอบระบบ

267.52 ไฟฟ้าดับ

รวม 869.12 

305.28 ไฟฟ้าดับ
137.6 ไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ช ารุด
1.92 ทดสอบระบบ
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รูปท่ี 6-7 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2561 และ 2562
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2561

ปี 2562

MJ

เดือน

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดอืน 2 ปี)
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6.3.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2562

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 0.00
ปรับอากาศแบบแยกส่วน 540,412.80 54.95 P

แสงสว่าง 220,255.80 22.40 P

อ่ืนๆ 222,797.00 22.65 P

รวม 983,435.60              100.00

ตารางท่ี 6.12 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2562

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ
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6.3.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2562

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด
หม้อไอน้ า

หม้อต้มน้ ามันร้อน

รวม

ตารางท่ี 6.13 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2562

ระบบ อุปกรณ์
การใช้พลังงานเช้ือเพลิง วิธีการ

ไม่มีการใช้งาน
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สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2561 สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2562

รูปท่ี 6-9 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2561 และ 2562

รูปท่ี 6-10 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ปี 2561 และ 2562

รูปท่ี 6-8 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2561 และ 2562
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ปี 2561

ปี 2562

kWh

ระบบ

 -

 0.20

 0.40
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 0.80

 1.00

 1.20

หม้อไอน้ า หม้อต้มน้ ามันร้อน

ปี 2561

ปี 2562

ระบบ

MJ

ไฟฟ้า (MJ)
100%

ความร้อน 
(MJ)
0%

ปี 2561

ไฟฟ้า (MJ)
100%

ความร้อน (MJ)
0%

ปี 2562

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานไฟฟ้า 2 ปี)

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานความร้อน 2 ปี)

(ใส่กราฟวงกลมสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า-ความร้อน ปี 2561)(ใส่กราฟวงกลมสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า-ความร้อน ปี 2562)

ไม่มีการใช้งาน
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6.3.7) เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)
                         6.3.7.1  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของพ้ืนท่ีใช้สอย (ทุกกรณี)

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

ความร้อน (เมกะจูล/ตารางเมตร) ความร้อน (เมกะจูล/ตารางเมตร)

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

Jan-61 15,964.00       -                      16.24                                      Jan-62 15,964.00     -              16.22                                    

Feb-61 15,964.00       -                      16.90                                      Feb-62 15,964.00     -              20.72                                    

Mar-61 15,964.00       -                      23.45                                      Mar-62 15,964.00     -              22.62                                    

Apr-61 15,964.00       -                      19.80                                      Apr-62 15,964.00     -              22.86                                    

May-61 15,964.00       -                      20.09                                      May-62 15,964.00     -              18.78                                    

Jun-61 15,964.00       -                      16.12                                      Jun-62 15,964.00     -              16.88                                    

Jul-61 15,964.00       -                      16.89                                      Jul-62 15,964.00     -              15.21                                    

Aug-61 15,964.00       -                      18.86                                      Aug-62 15,964.00     -              17.56                                    

Sep-61 15,964.00       -                      22.07                                      Sep-62 15,964.00     -              19.93                                    

Oct-61 15,964.00       -                      19.61                                      Oct-62 15,964.00     -              19.37                                    

Nov-61 15,964.00       -                      23.43                                      Nov-62 15,964.00     -              18.05                                    

Dec-61 15,964.00       -                      18.20                                      Dec-62 15,964.00     -              13.56                                    

รวม 191,568.00     -                      19.31                                      รวม 191,568.00   -              18.48                                    

เฉล่ีย 15,964.00       -                      19.31                                      เฉล่ีย 15,964.00     -              18.48                                    

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง (ตารางเมตร)

80,050.40                    

81,952.97                    

60,116.00                    

983,435.60                  

77,878.40                    

85,901.45                    

88,394.75                    

101,379.20                  

83,272.00                    

74,871.20                    

67,443.40                    

100,322.40                  

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

71,927.20                    

91,879.20                    

                  ตารางท่ี 6.14 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในรอบปี 2561 และปี 2562

เดือน
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ี
ใช้งานจริง

(ตารางเมตร)

72,016.00           

เดือน
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้

งานจริง
(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

85,607.93           

86,973.60           

103,882.40         

80,714.40           

74,936.80           

104,006.40         

71,491.20           

74,912.00           

83,638.40           

97,856.00           

1,027,295.20      

87,782.40           

89,085.60           
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รูปท่ี 6-11 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของพ้ืนท่ีใช้สอยในรอบปี 2561 และปี 2562

 -

 5.00

 10.00

 15.00
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 25.00

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

MJ/ตารางเมตร ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2561 และปี 2562

ป2ี561

ป2ี562

เดือน
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             6.3.7.2  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนคนไข้ใน (กรณีโรงพยาบาล)

ตารางท่ี 6.15 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนคนไข้ใน ในรอบปี 2561 และปี 2562

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

Jan-61 Jan-62  

Feb-61 Feb-62  

Mar-61 Mar-62  

Apr-61 Apr-62  

May-61 May-62  

Jun-61 Jun-62  

Jul-61 Jul-62  

Aug-61 Aug-62  

Sep-61 Sep-62  

Oct-61 Oct-62  

Nov-61 Nov-62  

Dec-61 Dec-62  

รวม รวม

เฉล่ีย เฉล่ีย

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)   =    ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนคนไข้ใน
 (เตียง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/เตียง-วัน)
ไฟฟ้า

(เมกะจูล/เตียง-วัน)
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

เดือน
ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

เดือน
จ านวนคนไข้ใน 

(เตียง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

#DIV/0!

จ านวนคนไข้ใน (เตียง-วัน)

ไม่มีการใช้งาน
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รูปท่ี 6-12 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนคนไข้ในในรอบปี 2561 และปี 2562
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

MJ/เตียง-วัน ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2561 และปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

เดือน

ไม่มีการใช้งาน
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             6.3.7.3  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนห้องท่ีจ าหน่ายได้ (กรณีโรงแรม)

ตารางท่ี 6.16 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนห้องท่ีจ าหน่ายได้ในรอบปี 2561 และปี 2562

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

Jan-61 Jan-62

Feb-61 Feb-62

Mar-61 Mar-62

Apr-61 Apr-62

May-61 May-62

Jun-61 Jun-62

Jul-61 Jul-62

Aug-61 Aug-62

Sep-61 Sep-62

Oct-61 Oct-62

Nov-61 Nov-62

Dec-61 Dec-62

รวม รวม

เฉล่ีย เฉล่ีย

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

จ านวนห้องท่ี
จ าหน่ายได้ 
(ห้อง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/ห้อง-วัน)
ไฟฟ้า

(เมกะจูล/ห้อง-วัน)
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

เดือน
ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

เดือน
จ านวนห้องท่ี
จ าหน่ายได้ 
(ห้อง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

จ านวนห้องท่ีจ าหน่ายได้ (ห้อง-วัน)

ไม่มีการใช้งาน
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รูปท่ี 4-9 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนห้องท่ีจ าหน่ายได้ในรอบปี 2561 และปี 2562
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

MJ/ห้อง-วัน ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2561 และปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

เดือน

ไม่มีการใช้งาน
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ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(ใส่เอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ)

รูปท่ี 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

     วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …4.. แห่ง จ านวนติดประกาศ …4.. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน
จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. เว็บไซด์
     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปท่ี 7-2 เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน

(ก)  การติดประชาสัมพันธ์ ตามบอร์ดต่างๆ

 เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

(ข)  การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองค์กร

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ท่ีระบุ

    โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างาน

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................
2. การประเมินสถานภาพ
    การจัดการพลังงานเบ้ืองต้น

2. อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน P P

ขอให้ท าการทบทวนว่ามีนโยบายท่ี Update 
หรือไม่ และเสนอผู้บริหารคณะชุดใหม่ลงนาม

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก าหนด

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้าน การจัด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

ในปีงบประมาณ 2563 ขอให้ด าเนินการเพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล เพ่ือแจ้ง
ให้ทราบโดยท่ัวกัน

P P

P P

PP
2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้  บุคลากร
รับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

ขอให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางอีเมล

1. ผลการประเมินการด าเนินงานด้านพลังงานท่ีผ่าน โดยใช้  ตารางการ
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)

ในปีงบประมาณ 2563 ขอให้น าข้อเสนอแนะ
มาด าเนินงานและจัดท าการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนในเล่มรายงานด้วย

P P
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร P P

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ P P

3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ P P

4. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................
5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 1. มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน P P

    พลังงาน 2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า P P

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน N/A N/A

4. แผนการฝึกอบรม P P

5. แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน P P เสนอให้มีการจัดอบรมภายในหน่วยงานเพ่ิมเติม
6. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลการด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน P P

 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน P P

     เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน
5. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝึกอบรม P P

6. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนกิจกรรมเพ่ือ
    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

โครงการปรับปรุงบ่อน้ าพุ ข้อเสนอแนะขอให้เขียน
บรรยายให้ชัดเจน

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด

P P

N/A N/A

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ แผน
อนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

P P
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
    พลังงาน     องค์กร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน P P

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข 1. แผนการทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน P P

   ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข
    ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

ลงช่ือ
(     นายยุทธนา จีนสมุทร        )

วันท่ี ............./................/.....................

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด

P P

P P
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ข้ันตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 

2 

คร้ังท่ี 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
คร้ังท่ี เดือน พ.ศ. 2563
คร้ังท่ี เดือน พ.ศ. 2563

                โรงงานควบคุมมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ....
(ระบุจ านวนคร้ัง).... คร้ัง  รวมท้ังได้น าข้อมูลท่ีได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ร่วม
ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ (มีการลงนามในผลการตรวจประเมิณฯภายใน
องค์กร วันท่ี .................................... ซ่ึงเป็นวันท่ีด าเนินการก่อนประชุมทบทวนฯ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

หมายเหตุ : กรณีอาคารด าเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพ่ิมเติม

ตารางท่ี 8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2562

คร้ังท่ี

ปี 2562

เดือน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน P

ตัวแทนนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมในการ
ประชุม

ก าหนดเวลาการประชุมให้สอดคล้อง
กับตารางเรียนของนักศึกษา

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น
P

ข้อเสนอแนะท่ีผ่านมายังไม่ได้รับ
การน ามาแก้ไขและปรับปรุง

ควรน าเอาข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรับปรุงการท างาน

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน P การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน P

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน P ยังไม่มีแผนงานจากฝ่ายงานอ่ืนๆ ควรเพ่ิมแผนงานจากฝ่ายงานต่างๆ

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน P

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

P

ควรเพ่ิมความถ่ีในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้มากข้ึน

ติดตามและทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 3 
เดือน

หมายเหตุ

ตารางท่ี 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2562

ผลการทบทวน
ข้ันตอน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
      ติดประกาศ       โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …3.. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    การประชุมพนักงาน
จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. ร่วมหารือและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

      หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

(ก) ติดประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน

รูปท่ี 8-2  ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(ข) ร่วมหารือและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
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ภาคผนวก ก. แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอ่ืนๆ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก  ก.
แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

115



กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเช้ือเพลิง บาท/ปี

ด้านไฟฟ้า
1 2562
2 2562

รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2562 -       -              -              -         -        #DIV/0!
1 2563
2 2563

รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2563 -       -              -              -         -        #DIV/0!
1 2564
2 2564

รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2564 -       -              -              -         -        #DIV/0!
ด้านความร้อน

1 2562
2 2562

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2562 -              -          -            -         -        #DIV/0!
1 2563
2 2563

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2563 -              -          -            -         -        #DIV/0!
1 2564
2 2564

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2564 -              -          -            -         -        #DIV/0!
หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีท่ีผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 4.28 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ปี 2562)

3. อัตราค่าเช้ือเพลิง บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2562)

แผนอนุรักษ์
พลังงานปี

ตาราง ก.1 แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

ล าดับ
ท่ี

มาตรการ
เป้าหมายการประหยัด

ร้อยละ
ผลประหยัดไฟฟ้า

เงินลงทุน
(บาท)

ระยะ
เวลา

คืนทุน (ปี)
เช้ือเพลิง
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ภาคผนวก  ข.
เอกสารบันทึกรายงานการประชุม 

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ประจ าปี2562
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ภาคผนวก  ข.
บิลค่าไฟฟ้า
ประจ าปี2562
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